1938-2014
76 de ani de perfor manţă în
învăţământ

Excelență, erudiţie, dedicare, studiu, patriotism,
perseverenţă, virtute, inovație, diversitate, tradiţie

OFERTA ŞCOLARĂ
2014-2015

ŞCOALA
GIMNAZIALĂ
ALŢÂNA
Cu noi
pentru viitorul vostru!

Das Wissen anzieht. Ausgehend von 1938.
Knowledge attracts. Since 1938.

ADRESA:
Str. Principală, Nr.174, Alţâna, judeţul Sibiu, Cod
poştal: 557005, CUI: 17893511

La connaissance attire. Depuis 1938.
Cunoașterea atrage. Începând cu 1938.
DATE DE CONTACT:
Telefon: (+40269) 581.106
Fax: (+40269) 581.106
E-mail: scoalaaltina@yahoo.com
Site: http://www.scoala.ro/
Director: Simion Cristina Elena

,,Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce
domneşte într-însa.,,
Regele Ferdinand I al României (1865 - 1927)

http://www.scoalaaltina.ro/

Resurse materiale

Resurse umane

Resurse curriculare

- Scoala Gimnaziala are 4 săli de

O reală ofertă de opţionale C.D.Ș. cu diverse tipuri:

clasă modernizate;
-

2

laboratoare

•
(fizică/chimie,

informatică);
Îndrăzneşte să știi!

- Centru de

•

documentare şi informare;

Fii competitiv!

268 de elevi organizaţi în 12

extindere, cu programă naţională sau programă creată la

colective şcolare din învăţământul

nivelul şcolii.

preşcolar, primar şi gimnazial;

- Optionale propuse în anul 2014-2015: Prietenul meu

15 cadre didactice din care 8 titu-

calculatorul, Educatie pentru societate, Educatie pentru

lare;

sanatate, Comunicare si ortografie, Sa scriem corect,
Extindere Educatie tehnologica, Istorie;

- bibliotecă şcolară cu 7000

•

volume;

fesori:

-două microbuze scolare;

calificate;

6 invatatori, 2 educatoare si 7 protoate

cadrele

didactice

sunt

- elevii școlii participă la următoarele grupe de
activităţi: Consiliul elevilor, pedagogie muzeala,
echipele de handbal, fotbal, baschet ş.a.m.d.;

•

personal didactic auxiliar (2);

•

personal nedidactic (4)- secretar,

- elevii beneficiază de asistență medicală, asistență
- sală de sport spaţioasă dotata
contabil,

cu aparatură sportivă;
•

joacă, Îndrăzneşte să vrei!

logoped

cu

un

(învăţământ
Parteneri: Primaria Altina, Biserica Ortodoxa si

Şcoala primară are 6

Videoproiectoare

săptămânală

preşcolar şi primar);

săli de clasă spaţioase;
•

colaborare
profesor

împrejmuită;
•

- pentru învăţământul prescolar se deruleaza proiectul :
“Fiecare copil la gradinita”

•

Normal ce are 2 grupe şi
pentru

logopedică;

ingrijitori,

sofer;

Grădiniţa cu Program

curte

bibliotecar,

şi

•

colaborare periodică cu un medicul

Biserica Evanghelica, Politia Locala, Dispensarul

de

Medical, Muzeul Judetean.

familie

din

comună

(învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial);

Îndrazneşte sa fii fericit!

cabinet de informatică cu
sistem de lecţii AEL;
•

sistem de alarma.
Îndrazneşte sa spui!

Program şcolar:
Gradinita 8,00-13,00.
Clasele I-IV 8.00 – 12.00/12.45.
Clasele V-VIII 8,00-14,00.

